
 

 
 

ประกาศสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย 
เรื่อง รายช่ือผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมเป็นนักกีฬาเรือแคนูคยัคทีมชาติไทย 

ตามโครงการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือแคนูคยัคชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี ๒๕๖๖ 
รายการ 2023 Asian Canoe Championships 

_______________________________ 

 ตามที่ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเรือแคนูคยัค ระหว่างวันที่ 
๘ - ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันเรือแคนูคยัคชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี ๒๕๖๖ รายการ 2023 Asian Canoe Championships ระหว่างวันที่ 
๑๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง      
จังหวัดระยอง โดยมีนักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีมีผลเป็นที่ประจักษ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์เป็นนักกีฬาเรือพาย 
ประเภทเรือแคนูคยัค ตามโครงการฯ ดังนี้ 

๑. รายชื่อนักกีฬาประเภทเรือแคนูที่ได้รับสิทธิ์เก็บตัวฝึกซ้อม จำนวน ๑๙ คน (ชาย ๑๐ คน,หญิง ๙ คน) 
ดังนี้ 

๑.๑  ประเภทเรือแคนูรุ่นทั่วไปชาย จำนวน ๓ คน ได้แก่ 
 ๑.๑.๑ นายธีรพงศ์  ราชคำแหง  ชมรมกีฬาเรือพายราชนาวี 
 ๑.๑.๒ สิบตำรวจโท ปิยวัฒน์  ไชยทอง ชมรมกีฬาเรือพายนครศรีธรรมราช 
 ๑.๑.๓ จ่าเอก วิทยา  ห้องแก้ว         ชมรมกีฬาเรือพายนครศรีธรรมราช 

๑.๒ ประเภทเรือแคนูรุ่นทั่วไปหญิง จำนวน ๑ คน ได้แก่ 
 ๑.๒.๑ นางสาวอรสา  เที่ยงกระโทก       ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยบูรพา 

๑.๓ ประเภทเรือแคนูรุ่นอายุไม่เกิน ๒๓ ปี ชาย จำนวน ๒ คน ได้แก่ 
๑.๓.๑ นายพิตรพิบูล  มหาวัฒนางกูล      

 ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม ่
 ๑.๓.๒ นายมงคลชัย  สสี่อง         

         ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 

๑.๔  ประเภทเรือแคนูรุ่นอายุไม่เกิน ๒๓ ปี หญิง จำนวน ๓ คน ได้แก่ 
 ๑.๔.๑ นางสาวเกวลิน  ตะเคียนราม ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ๑.๔.๒ นางสาวเบญจวรรณ ขันใจ         ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
 ๑.๔.๓ นางสาวอภิญญา สร้อยจิต         ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
 



-๒- 
๑.๕  ประเภทเรือแคนูรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ชาย จำนวน ๕ คน ได้แก่ 
 ๑.๕.๑ นายกฤษณะ  จวงจันทร์  ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
 ๑.๕.๒ นายจตุภัทร  นีละโยธิน         ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

๑.๕.๓ นายวิศรุต  ผาสิกา         ชมรมกีฬาเรือพายราชนาวี 
 ๑.๕.๔ นายศุภวิชญ์  ช่วยแก้ว         ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนปากพนัง 
 ๑.๕.๕ นายอนุสิทธิ์  สมรูป         ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

๑.๖ ประเภทเรือแคนูรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี หญิง จำนวน ๕ คน ได้แก่ 
 ๑.๖.๑ เด็กหญิงชยาภรณ์  คำหล่า         ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
 ๑.๖.๒ นางสาวนุชนาจ  ทุ่งโปร่ง         ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
 ๑.๖.๓ นางสาวปวีณา  กำจร         ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
 ๑.๖.๔ นางสาวสุธิมนต์  เชื้อทำดี         ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
 ๑.๖.๕ นางสาวสุภิวรรณ  พรหมบุตร      ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

๒. รายชื่อนักกีฬาประเภทเรือคยัคที่ได้รับสิทธิ์เก็บตัวฝึกซ้อม จำนวน ๒๔ คน (ชาย ๑๔ คน,หญิง ๑๐ คน) 
ดังนี้ 

๒.๑ ประเภทเรือคยัครุ่นทั่วไปชาย จำนวน ๒ คน ได้แก่ 
 ๒.๑.๑ อาสาสมัครทหารพราน ไพรสณฑ์ บัวสำโรง  

 ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี                                                              
 ๒.๑.๒ พันจ่าเอก อดิเทพ  ศรีชาติ         

             ชมรมกีฬาเรือพายราชนาวี 

๒.๒ ประเภทเรือคยัครุ่นอายุไม่เกิน ๒๓ ปี ชาย จำนวน ๖ คน ได้แก่ 
 ๒.๒.๑ นายเจษฎาพร  สิมมา         ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
 ๒.๒.๒ นายณัฐภัทร  ชัยจันทกึ         ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
                                                            วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 ๒.๒.๓ นายเมธาสิทธิ์  สิทธิภารัตน์         ชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ๒.๒.๔ นายศักรินทร์  จองคำ         ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
 ๒.๒.๕ นายอภิสิทธิ์  ถามอม         ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ๒.๒.๖ นายอาโหย่ว  รุ่งเรืองปฐวี         ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
                                                            วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๒.๓ ประเภทเรือคยัครุ่นอายุไม่เกิน ๒๓ ปี หญิง จำนวน ๕ คน ได้แก่ 
 ๒.๓.๑ นางสาวกานต์ธิดา  หนูรุ่น         ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ๒.๓.๒ นางสาวนัฐกานต์  อัมหธร         ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ๒.๓.๓ นางสาวปานวาด  ทองนิ่ม         ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
 ๒.๓.๔ นางสาวพรร์นับพัน พวงไม้ม่ิง       ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ๒.๓.๕ นางสาวสุธาสินี  อุดหนุน         ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
 



-๓- 
 
๒.๔ ประเภทเรือคยัครุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ชาย จำนวน ๖ คน ได้แก่ 
 ๒.๔.๑ นายณรงค์ศักดิ์  พลคำ         ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
 ๒.๔.๒ นายทศพล  อุทธโยธา         ชมรมมูลนิธิเรือพาย 

   ๒.๔.๓ นายธนัชชา  ชัยจันทึก         ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
   ๒.๔.๔ นายพิชญางกูร  ทองปั้น         ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
   ๒.๔.๕ นายภูมิพัฒน์  พุฒพิมเสน         ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
   ๒.๔.๖ นายสรุะโชติ  หลวงเอ่ียม          ชมรมกีฬาเรือพายราชนาวี 

     ๒.๕ ประเภทเรือคยัครุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี หญิง จำนวน ๕ คน ได้แก่ 
   ๒.๕.๑ เด็กหญิงกัลยกร  สุภวฒันากร      ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
   ๒.๕.๒ นางสาวจิรวรรณ หวลสัตย์         ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
   ๒.๕.๓ นางสาวธมนวรรณ  หวลสัตย์       ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
   ๒.๕.๔ นางสาวนิรชัพร  อานันท์ชิติพันธ์   ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
   ๒.๕.๕ นางสาวมิ่งกมล  พรหมศรี           ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

 ๓. ให้นักกีฬาที่มีรายชื่อเป็นตัวจริงตามข้อ ๑ และ ๒ มารายงานตัวเพ่ือเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมตาม
โครงการฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี ตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้าน
ฉาง จังหวัดระยอง 

  
    ประกาศ          ณ          วันที่                        ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

  พลเรือเอก 
 ( ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ ) 
 นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย 


